
 

 اپ ڈیٹ کردہ ویکسینیشن ڈیش بورڈ اب الئیو ہے  
 

Fairfax  کاؤنٹی ہیلتھ ڈسٹرکٹ میں ویکسینیشن پر پیش رفت کو ظاہر کرنے کے لیے، محکمہ صحت نے اپنےCOVID-19   ویکسینیشن ڈیش بورڈ کا

 اپ ڈیٹ شدہ ورژن النچ کیا ہے۔  
 

 اپ ڈیٹس میں شامل ہیں:
 

• COVID-19   ویکسین کی ُکل خوارکیں جوFairfax ہیلتھ ڈسٹرکٹ کے رہائشیوں کو لگائی گئیں؛ 

 ویکسینیشن کی تاریخ تک لگائی گئی خوراکوں کی مجموعی تعداد؛  •
 ان رہائشیوں کی تعداد اور تناسب جنہوں نے کم از کم ایک خوراک حاصل کر لی ہے؛   •
 ان رہائشیوں کی تعداد اور تناسب جو مکمل طور پر ویکسینیشن کروا چکے ہیں؛ •
 عمر کے گروپ کے حساب سے ویکسینیشن کی پیش رفت، بشمول نوجوان افراد؛ اور   •
ڈیٹا جنہوں نے کم از کم ایک خوراک حاصل کی ہے اور وہ انتظامی سسٹم برائے ویکسینیشن کی  نسل اور قومیت کی بنیاد پر ان رہائشیوں کا  •

 کے ذریعے شیڈول یافتہ/رجسٹر شدہ ہیں۔   (Vaccination Administration Management System (VAMS))تقسیم 
 
 

 ویکسینیشن ڈیش بورڈ
 

 
  Fairfaxڈیٹا میں  کردہ ہے۔ ش ی طرف سے پ  یسسٹم ک  شنی انفارم شنی ونائزی ام Virginiaکے محکمہ صحت کے  Virginia ٹای کا تمام تر ڈ شنی ن ی کسی و

ان کا دائرہ   ونکہی ک ںی بورڈ سے مختلف ہ  ش ی کے محکمہ صحت کے ڈ Virginiaنمبرز کے شہر شامل ہیں۔  Falls Churchاور  Fairfaxکاؤنٹی اور 

 ہے۔  ای گ ای ک شی پ  حدہ ی کو عل ٹای کے ڈ اری اخت 
 
ڈیش بورڈ کا دوسرا صفحہ عمر کے گروپ کے حساب سے ویکسینیشن پر پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں ان رہائشیوں کی تعداد شامل ہے  

سالہ افراد شامل ہیں، تاکہ کم   17  -  12جنہوں نے ویکسین کی کم از کم ایک خوراک حاصل کر لی ہے۔ ڈیٹا میں عمر کے ایک گروپ کے طور پر  

سال تک کی عمر کے بچوں میں استعمال کے   12ویکسین کو حال ہی میں   Pfizerر افراد کی آبادی میں ویکسینیشن کو ظاہر کیا جا سکے کیونکہ عم

 لیے مجاز کیا گیا تھا۔  
 



 

 
( کے  VAMSن کی تقسیم )تیسرا صفحہ نسل اور قومیت کے ڈیٹا کا محدود اسنیپ شاٹ فراہم کرتا ہے جس کی رپورٹ انتظامی سسٹم برائے ویکسینیش

کاؤنٹی کے محکمہ صحت اور کئی شراکت دار کلینکس کی جانب سے استعمال کیا جانے واال آن الئن اپائنٹمنٹ  Fairfaxذریعے کی گئی ہے، جو کہ 

صد افراد کا ڈیٹا شامل ہوتا  فی  30ہیلتھ ڈسٹرکٹ میں ویکسینیشن کروانے والے صرف تقریباً  Fairfaxکو شیڈول کرنے کا سسٹم ہے۔ چونکہ اس ڈیٹا میں 

 ہے، اس لیے ہم محکمہ صحت کی ویکسین کی منصفانہ حکمت عملی کا جائزہ لینے اور اس سے باخبر رہنے کے لیے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہیں۔ 
 

 
 

 



 

 ویکسین حاصل کریں  COVID-19آج ہی مفت  
 

   ہے۔  آسان زیادہ بھی سے  پہلے  اب کرنا حاصل  ویکسین COVID-19  پر کلینک کے  صحت  محکمہ
اپنی پہلی اپائنٹمنٹ  ( “Schedule your first appointment” میں آغاز کرنے کے لیے  ( VAMS) تقسیم  کی ویکسین برائے  سسٹم انتظامی .1

   پر کلک کریں۔ )کریں شیڈول 
 ۔ مقام کی ذریعے ویکسین تالش کریں اور اپنی تاریخ اور وقت کا انتخاب کریں .2
آپ کو رابطے کی کچھ معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہو گی تاکہ آپ ایک اکاؤنٹ بنا سکیں یا مہمان  اپنی اپائنٹمنٹ کی تصدیق کریں۔ .3

 کے طور پر تصدیق کر سکیں۔
 مالحظہ کریں۔  سائٹ  ویب  ویکسین  کی صحت   محکمہمزید تفصیالت کے لیے، 

 
تک آمد پر)واک ان( اپائنٹمنٹس   4شام  تا 9ہفتہ، صبح  تا( میں پیر Tysons Community Vaccination Centerٹائی سنز کمیونٹی ویکسینیشن سنٹر ) 

 پر واقع ہے۔   Tysons Corner Center, McLean, VA 22102 7950  پر Lord & Taylor دستیاب ہیں اور یہ سابقہ 

 
 مالحظہ کریں۔  vaccines.govدیگر ویکسین فراہم کنندگان، بشمول گروسری اسٹورز، فارمیسیز، اور ہنگامی نگہداشتی مراکز کے لیے، 

 
Fairfax  کاؤنٹی میںCOVID-19    ،ویکسینز کے متعلق مزید معلومات کے لیے 

coronavirus/vaccine-https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel  ۔  پر کال کریں 703-324-7404مالحظہ کریں یا 
 

https://guest.vams.cdc.gov/?jurisdiction=FX
https://guest.vams.cdc.gov/?jurisdiction=FX
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine%20ملاحظہ%20کریں%20یا%20703-324-7404%20پر%20کال%20کریں
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine%20ملاحظہ%20کریں%20یا%20703-324-7404%20پر%20کال%20کریں

